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Förord
Detta är ett dokument som tagits fram av projektet järnvägskultur. Projektets mål har varit
att utarbeta inventeringsmetoder för kulturvärden i järnvägsmiljöer, som sedan ligger till
grund för den värdering och det urval som görs av järnvägsmiljöer som ska bevaras och
utvecklas. Materialet omfattar verktyg för inventering och värdering av kulturvärden.
Här presenteras en ramberättelse som inordnar järnvägen i ett historiskt sammanhang.
Därutöver finns metodbeskrivningar och inventeringsmanualer. Ett antal bilagor behandlar
olika delar av järnvägssystemets miljöer och byggstenar. Dessa omfattar järnvägens tekniska
element, bebyggelse och utemiljöer, här finns också de metodstöd som behövs i form av
inventeringsmallar mm.
Frågan om järnvägens byggnader och miljöer med kulturvärden har en lång historia inom
olika järnvägsförvaltningar, SJ, Banverket och från 2010 Trafikverket. I arbetet med
samordningen av kulturmiljöfrågor inom Trafikverket har det framstått som viktigt att hitta
ett sätt att hantera frågan. Syftet har varit att finna former och förutsättningar för en hållbar
förvaltning och utveckling av de kulturvärden som ännu finns kvar. Detta förutsätter att
urval och prioriteringar kan göras på ett systematiskt sätt och förankras i Trafikverket och
gentemot kulturmiljösektorn.
Trafikverket arbetar med transportpolitikens hänsynsmål, vilket innefattar arbetet med
hållbarhet i vid mening. Ett viktigt verktyg är de svenska miljömålen som också i hög grad
omfattar det gemensamma kulturarvet. Trafikverket har i arbetet med de övergripande krav
som ska gälla för såväl nybyggnation som för skötsel av den befintliga miljön formulerat mål
i riktlinje landskap (TDOK 2015:0323). I den har även de nationella kulturmiljömålen
inarbetats.
Detta material gör det möjligt att genom inventeringar få fram ett prioriterat urval av
byggnader och miljöer som speglar järnvägens utveckling på representativt sätt. De
inventeringar som görs syftar även till att skapa kunskapsunderlag som kan användas i en
konkret skötselplanering, för Trafikverkets egen förvaltning, men även i samverkan med
andra parter som idag förvaltar järnvägsbyggnader och -miljöer med kulturvärden.
Järnvägsmiljöerna är del av resandeupplevelsen. De är också del av sin omgivning och har
betydelse för förståelsen av landskapet och staden. Miljöerna är ett fysiskt arv som kan ha
internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt intresse, samtidigt som de i olika grad är
framtida positioner på resenärernas karta. Bevarandet och utvecklingen av järnvägens
historiska byggnader och miljöer har därför stort värde för att vidmakthålla och utveckla
järnvägens varumärke. Genom att tillvarata och återbruka järnvägsmiljöernas
kulturhistoriska kvaliteter bidrar Trafikverket också till en hållbar utveckling ur flera
aspekter.
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Del 1

Projektet Järnvägskultur

1.1 Projektet Järnvägskultur
År 2013 initierades projektet ”Metodikutveckling järnväg kultur” som syftade till att
utveckla metoder för identifiering och hantering av järnvägsmiljöers kulturvärden i
Trafikverkets processer, till exempel insamling av kunskap om vilka miljöer som finns, hur
värdering och urval av järnvägsmiljöers kulturvärden ska göras osv. Arbetet med att ta fram
en metodik påbörjades under år 2014. Då lades grunden för metodiken även om senare års
arbete kom att präglas av en växelverkan mellan utveckling av metodiken och de
inventeringar som följde. En inventeringsmetod togs fram tillsammans med stöd i form av
blanketter, handböcker, ramberättelse etc. Under år 2015 prövades inventeringsmetoden i
en större skala och arbetet med värdering och urval påbörjades. Parallellt pågick
utvecklingsarbetet med stödmaterial och flertalet delar färdigställdes. Under 2016 fortsatte
arbetet med ytterligare inventeringar, men även implementeringar för att föra in arbetet
med järnvägskultur i olika verksamheter i Trafikverket. Parallellt pågick ett
samverkansarbete med Riksantikvarieämbetet kring värdering och urvalsfrågorna. Arbetet
fram till och med år 2016 redovisas i denna slutrapport för projektet.
Projektet har under treårsperioden haft en styrgrupp bestående av Johan Bergkvist,
Trafikverket Planering, Marie Jonsson, Trafikverket Underhåll samt Katarina Sandberg,
Trafikverket Järnvägsmuseum. Projektet har även vid ett flertal tillfällen haft avstämningar
med olika experter1 inom kunskapsområdet järnväg som på olika sätt följt arbetet med
framtagandet av metodiken och tillhörande kunskapsunderlag. Projektet har även haft
kopplingar till den metodik som tagits fram för naturvärdesinventeringar i järnvägsmiljöer
inom Trafikverket. I arbetet med värdering och urval har Riksantikvarieämbetet2 deltagit.
Följande personer har deltagit från KMV forum i arbetsgruppen, projektledare Monica
Mossberg och Mia Björckebaum, Liselott Blombäck, Jenny Göthberg. Deltagit har även
Johannes Kruusi och Emy Lanemo.

1

Rasmus Axelsson, Fredrik Fogelberg, Lars-Olov Larsson, Robert Herpai, Henrik Reuterdahl, Rolf
Sten mfl
2
Cissela Genetay samt Ulf Lindberg (t o m år 2015)
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1.2 Bakgrund
Metodiken för ”Järnvägskultur” har vuxit fram under tiden projektet pågått. Styrande har
varit beställarens behov av vetskap om kvarvarande värden och miljöernas tillstånd för att få
ett användbart underlag för Trafikverkets olika verksamhetsområden, t ex riktade
miljöåtgärder eller som underlag inför investeringsåtgärder. Styrande har även varit den
faktiska kunskapen om hur järnvägsmiljöer ser ut idag som inhämtats bl. a. från de
praktiska fältinventeringstillfällena under projektets gång.
Andra parametrar för metodiken har varit att finna sätt att inhämta kunskap utan att den
blir vare sig för svårarbetad eller för kostnadstung. Med ett sådant fokus kan inte metodiken
göra anspråk på att vara totalinventerande i denna fas av kunskapsinhämtningen. Resultatet
av inventeringarna kommer att ge en bra bild av nuläget och av kulturmiljövärdena på
platsen på ett generellt plan. Vid åtgärder av olika slag behöver man sedan återkomma till
platsen och vid behov göra ytterligare fördjupande bedömningar i förhållande till avsedda
åtgärder.
I arbetet med framtagandet av metodiken har ett par huvudsakliga faktorer påverkat mer än
andra. Den ena handlar om ett ”moment 22”. Intentionen från början var att hitta ett sätt att
göra ett urval av banor att inventera för att fånga kulturmiljövärden. Flera olika sätt har
prövats (arkivsök, kartunderlag, användning av flygbilder, Trafikverkets aktiva stationer
osv) under projektets gång, som under rimlig tidsåtgång kunnat ge underlag för urval men
alla har gett för vaga eller osäkra resultat för att kunna göra ett urval av banor att inventera.
Utgångsläget för historiskt underlag för järnvägsmiljöer och banor har visat sig vara sämre
än väntat. Å andra sidan är det ju därför behovet att inventera miljöerna har uppkommit,
det finns för lite underlag att utgå ifrån. Med andra ord skapas något av ett ”moment 22”.
Avsikten med inventeringen behöver därför vara att inventera alla landets banor för att få ett
heltäckande och rättvisande underlag.
Den andra faktorn har varit ”järnvägsmiljöernas verkliga tillstånd”. Vid arbetets början
fanns en vision att hela banor skulle kunna pekas ut som goda representanter för
järnvägshistorien, men allteftersom arbetet har fortskridit har det visat sig mycket svårt att
hitta tidstypiska miljöer utan sådan påverkan att läsbarheten försvåras. Dagens
järnvägsmiljöer har till så stor del påverkats av förändringar att det är svårt att hitta
representativa grundmiljöer från alla järnvägshistoriska epoker, än mindre hela banor.
Utifrån de indikationer som getts i fält kan det till och med finnas en risk att det blir svårt att
nå målet med inventeringarna; att visa järnvägsutvecklingen över tid. Metodiken har därför
fått gå ned ytterligare en nivå, från hela banor, till platser och till funktionsområden (som är
en form av indelning av platserna i delmiljöer) (se bilaga 7). Med hjälp av funktionsområden
kan det fortfarande vara möjligt att visa järnvägsutvecklingen, om än inte i hela miljöer,
utan genom delmiljöer på olika platser och på så sätt kunna plocka ihop historiken. Genom
den fragmentariska bild som hitintills getts av järnvägsmiljöerna finns ett behov av att
snabbt samla in kunskap om dagsläget för att inte förlora möjligheten att visa och förklara
järnvägars framväxt i landet.
Den här inventeringsmetodiken tar avstamp i kulturmiljö och inte i kulturarv. Skälet är att
detta främst är ett underlag för samhällsplanering och det man inventerar är fysiska
företeelser. Ett slags fysiskt källmaterial. Uttrycket i landskapet ger förutsättningar för en
fortsatt hantering. Fysiska företeelser går att planera för, förvalta och sköta.

Kulturarv – avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system,
strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Oavsett om det skrivs i
obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan
begreppet preciseras, t ex det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.
Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika
mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild
anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt
utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar
inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till
en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval – Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och
utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet 2015-01-19

I denna första version av inventeringsmetodik för järnvägar och järnvägsmiljöer ligger fokus
på platserna efter järnvägen. Själva banan/linjen är tänkt att ingå i en fortsatt utveckling av
metodiken. Valet att inte prioritera banan/linjen grundar sig till största del på
praktikaliteter som tillgänglighet och säkerhet.
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1.3 Arbetsgång

Arbetsgången visas i bilden ovan. Som pilen illustrerar kan målet komma att ändras vid en
utvärdering av vad inventeringsresultatet visat. Är det möjligt att uppnå målet eller behöver
målet ändras utifrån det dagsläge som järnvägar befinner sig i?
Nedan beskrivs varje moment i metodiken mer ingående.

1.3.1 Mål
Mål för Trafikverkets arbete med järnvägens kulturmiljö:

”Att visa och förklara Sveriges järnvägsutveckling genom tiderna”
Kulturmiljö handlar till mångt och mycket om att genom vår fysiska miljö kunna uppleva
hur en samhällsutveckling framskridit. Varför ser det ut och fungerar som det gör idag?
Vilka skeden har varit av vikt för att man ska kunna visa hur samhällsföreteelsen utvecklats
till dagens rådande situation? Vilka effekter har strategiska beslut i olika tider fått i
exempelvis järnvägsmiljöerna? Kulturmiljöperspektiv kan ge förklaringar till varför vi
agerar som vi gör idag, varför systemen ser ut som de gör och varför vi använder oss av och
brukar till exempel järnvägar på det sätt vi gör. Det är en viktig förförståelse när man
planerar för kommande förändringar. Att dra erfarenheter av tidigare skeden och dess
effekter kan vara billiga och effektiva influenser vid åtgärder idag.
Även i Trafikverkets tidigare arbete med mål för kulturmiljö finner man vikten av att utgå
från en utvecklingskedja, från det allra äldsta fram till idag. I arbetet med till exempel
kulturvägar finns liknande mål som det för järnvägar. På sikt strävar man efter att
kulturvägsarbetet ska nå till tydliga, bevarade och underhållna vägar som ger människor
möjlighet att uppleva utvecklingen och dess betydelse för samhällets förändringar. På så sätt
kan lärdomar nyttjas för framtida planering och utveckling. Samma strävan bör gälla även
för järnvägarna. Självklart handlar det också om att inte glömma tidigare generationers
insatser.
I metodiken för inventering av järnvägars kulturvärden är målbilden viktig, den ger en
riktning för arbetet och svarar på frågan varför arbetet ska göras och vad det ska leda till.

1.3.2 Kulturhistorisk bakgrund
Att ge en kulturhistorisk bakgrund är startskottet för att kunna beskriva den
kulturhistoriska kontext man befinner sig i. En slags precisering av målbilden, vad innebär
det att ”visa och förklara järnvägsutveckling över tid”? På så sätt ges historiken en yttre
gräns, en ram, för vad som ska berättas för att uppfylla målet. Här kallat ramberättelse. För
inventeringsmetoden finns behov av att göra ramberättelser för flera olika nivåer, beroende
av preciseringsgrad. Här finns en nationell ramberättelse, som visar vilka miljöer vi behöver
fånga för att berätta järnvägsutvecklingen, och här finns behov av att framställa specifika
ramberättelser, som preciserar den nationella ramberättelsen för varje bana som ska
inventeras (se bilaga 1 och 2). När man når steget att inventera på plats kan det bli aktuellt
att göra en platsspecifik ramberättelse. Ramberättelsen/erna fyller flera funktioner i
metodiken, den ligger till grund för urval och värdering, den används i bedömningar av
sammanhang och objekt i fält liksom den är vägledande i det prioriterande momentet. Den
har även en roll i framåtsyftande utvecklingsarbeten av olika slag.

Inventeringsmetodiken har fokus på att ta fram redskap för att hantera kulturmiljövärden
inom Trafikverkets planering och förvaltning. En viktig parameter i framställandet av
ramberättelsen/ramberättelserna har därför varit att utgå från fysiska företeelser och
materiella aspekter och inte, i det här sammanhanget, frågor som berör det immateriella
kulturarvet (t ex traditioner, riter, muntligt överförda kunskaper etc.).

1.3.3 Beskrivning och insamling
Inventeringsmetoden har delats in i två steg, den övergripande inventeringen och den
fördjupade inventeringen. Detta utifrån förutsättningarna, att alla banor behöver inventeras
för att få en helhetsbild liksom att dagens miljöer ofta är så påverkade av förändringar att
flertalet inte kan uppvisa några fysiska avtryck från järnvägsepoken. Valet att dela in
inventerandet i två steg ger flera fördelar. Det ger en möjlighet att välja tillvägagångssätt, t
ex kan man göra övergripande inventeringar i första hand för att snabbt få in information
om järnvägsmiljöerna i landet för att sedan fördjupa kunskapen. Det ger en möjlighet till
urval av platser för fortsatt inventering och på så sätt undvika ”mer-jobb” på platser som
inte behöver fördjupad inventering. Det ger en möjlighet att få en bild av hela banan för att
jämföra platserna med varandra innan urval sker av platser för fortsatt fördjupad
inventering. Den fördjupade inventeringen ger sedan en specifikation av platsens innehåll.
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I fältmomentet sätts platsens fysiska uttryck i förhållande till den beskrivna kulturhistoriska
bakgrunden. Var hör miljön hemma i ramberättelsen? På vilket sätt återspeglar miljön
ramberättelsen? Genom att vara typisk och representativ, eller ovanlig, eller som en förebild
för en samhällstrend? Mellan det beskrivande/insamlande momentet och den
kulturhistoriska bakgrunden finns en växelverkan och ett konstant flöde av kunskap som
uppdaterar båda momenten, d v s data, fakta och information inhämtas från fältarbete och
fyller på ramberättelsen och vice versa. Resultatet efter det beskrivande/insamlande
momentet satt i förhållande till den kulturhistoriska bakgrunden kan sägas vara det
kulturhistoriska sammanhanget.
För att en bana ska bli aktuell för inventering finns ett par huvudsakliga kriterier den
behöver uppfylla. Banan ska vara statligt ägd och ligga inom Trafikverkets fastighet.
Avvecklingen av ägande inom Trafikverket har dock gett att Trafikverket ofta bara äger
spåret/spårområdet. För att fånga hela järnvägsmiljön behöver man vid inventeringen titta
även på närliggande fastigheter som inte ägs av Trafikverket. Kunskapen om helhetsmiljön
kan påverka vilka insatser Trafikverket kan och bör göra inom sin fastighet. Kunskapen kan
även ligga till grund för framtida samverkan med andra samhällsaktörer.
Urvalet av platser att inventera efter banan/bandelen/bandelarna görs utifrån ekonomiska
kartan (1935–1978). År 1935 infördes flygfoto som grund för kartan. Järnvägen kan sägas nå
sin ”peak” under 1950-tal, grovt kan sägas att de flesta av dagens järnvägar byggs under
1930-tal och tappar sedan i funktion, och avvecklingarnas tid tar vid från 1970 tal. Kartan
utgör därmed ett mycket bra dokument i det här sammanhanget som speglar både
ekonomiska och kulturella företeelser från järnvägens ”blomstringstid”. Från år 1965 börjar
man ge ut kartor över Norrland. Inventeringsunderlaget i form av de ekonomiska kartorna
skiljer sig därmed i norr jämfört med de södra delarna av landet. Man ska därför ha
kännedom om och vara medveten om de effekter som kan uppkomma med de sena
kartläggningsåren i norr och samspelet med avvecklingsperioden. Kompletteringar av
ytterligare underlag är därför av vikt vid inventeringarna i norr, t ex uppgifter från
Banvakt.se.
Metodiken har inte begränsats till dagens aktiva platser inom järnvägssystemet. Valet att
även ta med tidigare aktiva järnvägsplatser baserar sig på den avveckling som skett och sker
inom Trafikverket. De platser som idag räknas som aktiva har många gånger få ibland inga
fler fysiska uttryck än spåret och banöverbyggnaden vilket gör det svårt att beskriva och
förklara tidigare järnvägsmiljöer. Metodiken har därför tagit hänsyn till den inverkan
Trafikverket fortfarande kan ha på järnvägsmiljöer genom sitt ägande av spåren. Till
exempel kan omvandling av ett spårområde (från flera spår och stickspår till ett eller ett par
spår) göra att sammanhanget mellan station och magasin försvagas eller suddas ut. Hänsyn
har också tagits till de objekt som kan finnas kvar efter en bana, trots att platsen tappat sin
bedömning som ”aktiv” enligt Trafikverket.
I det beskrivande/insamlande momentet finns ramberättelsen/erna som guide i förståelsen
och bedömningen av olika platsers innehåll. Som ytterligare hjälp vid inventeringarna har
handböcker för olika företeelser och objekt inom järnvägens miljöer tagits fram.
Handböckerna för Teknik, Utemiljö och Bebyggelse har till syfte att fungera som stöd i fält
(se bilaga 3, 4 och 5). Handböckerna kan kompletteras varefter ny kunskap kommer fram.
Metodiken för inventering av järnvägars kulturvärden är framtagen för att användas i
grundinventering av miljöerna. Fältmanualen beskriver grundinventeringens alla delar.

Materialet kan dock även användas för kunskapsinhämtning i samband med
investeringsprojekt, t ex inför att åtgärder ska ske efter en hel bana (den övergripande
inventeringen) eller på en plats (den fördjupande inventeringen). Vid investeringsprojekt
kan hela metodiken användas eller valda delar nyttjas utifrån projektets syfte och behov.

1.3.4 Värdering och sortering
Värdering och sorteringsarbetet utgörs av tre moment. Det första, den platsspecifika
värderingen sker utifrån miljön/funktionsområdets/objektets kulturhistoriska innehåll i
förhållande till ramberättelsen/erna och målbilden. Här sker ingen jämförelse med andra
miljöer/funktionsområden/objekt utan företeelsen värderas utifrån vilken berättelse den
representerar i ramen samt hur väl den berättas. Det andra momentet, sorteringsfasen,
vidtar då t ex alla banor i landet eller en har inventerats och materialet är insamlat.
Materialet ska då sorteras och indelas i kategorier för att ”skilja äpplen från päron”, det vill
säga jämföra rätt saker med varandra. Sorteringen görs utifrån ett antal grundmiljöer för
järnvägen (se bilaga 6). Det tredje och sista momentet i värderingen handlar om att jämföra
platserna med varandra, den relaterande värderingen. Målet är att finna de
miljöer/funktionsområden/objekt som bäst kan visa och berätta om landets
järnvägshistoriska utveckling.
När alla banor inventerats behöver ytterligare en jämförande värdering ske som tar fram det
nationella och slutgiltiga urvalet av järnvägsmiljöer som behövs för att nå målet ”att visa och
förklara Sveriges järnvägsutveckling genom tiderna”.

1.3.5 Prioritering
I metodiken är det viktigt att särskilja värderingsmomentet från det prioriterande
momentet. Den kulturhistoriska värderingen görs utifrån platsens innehåll, hur komplett en
miljö är, vilken tidsepok den representerar, hur väl sammanhangen går att förstå, allt i
förhållande till ramberättelsen. I det prioriterande momentet sätts det kulturhistoriskt
värderade materialet i relation till andra aspekter och intressen, till exempel skick,
tillgänglighet, ägoförhållanden etc. för att få fram förutsättningar till förvaltning. En
prioritering mellan kulturmiljöer kan behöva göras, det vill säga bedömning av känslighet,
tålighet och potential i förhållande till andra aspekter eller intressen. En sådan prioritering
behöver vara riktad mot något, t ex tillkommande bebyggelse, modernisering, byte av
funktion etc.
I det beskrivande/insamlande momentet finns uppgifter som ska inhämtas i fält som ger
information om prioriterande faktorer.

1.3.6 Slutprodukt inventeringarna
Den övergripande inventeringen har tre syften. Till att börja med används den för att
inventera hela banan så att översiktlig kunskap kan inhämtas. Den ligger även till grund för
att kunna göra ett urval av platser att gå vidare med och inventera djupare. Slutligen har den
också ett tredje syfte att fungera som sammanställning av de inventeringar som är gjorda (se
exempel på sammanställningar bilaga 13). Efter att de fördjupande platsinventeringarna är
genomförda uppdateras mallen för den övergripande inventeringen. Om förändringar har
skett vid bedömning i platsinventeringen återgår man till den övergripande
sammanställningen och ändrar. Det kan till exempel handla om att man bedömer epoken
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annorlunda då man skaffat sig djupare kunskap om platsen. Eller att man bedömer värdet
annorlunda. Det slutgiltiga resultatet ska sedan redovisas i Trafikverkets miljöwebb
Landskap. Innan applikationen för Järnväg är klar i miljöwebben redovisas resultatet i den,
i rapporten, bifogade tabellen för övergripande inventering (se bilaga 11), i mallen för
fördjupande inventering tillsammans med ett GIS-skikt och foton över de inventerade
platserna.
På vilket sätt kopplar man i inventeringsunderlaget till redan befintliga system för
järnvägsinformation? Den mesta järnvägsinformationen om banor och banrelaterade
anläggningar och händelser hittar man i Trafikverkets system för anläggningsdata. Här finns
t ex detaljerad information om spårmeter, standard, utförda arbeten, statistik mm. För att
hitta information som finns i anläggningsdata kan man söka fram sin plats via en Sverige
karta alternativt via platsnamn (t ex Borlänge, BLG). Genom GIS-punkterna i
inventeringsunderlaget samt att alla platser namnges bör inventeringsunderlaget inte vara
svårt att använda i de redan befintliga sammanhangen 3

3

Uppgift från Mats Persson, UH, Järnvägsdata, Trafikverket, 2016-12-05.
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Del 2

Fältmanual

2.1 Inventering - beskrivning och insamling
I detta första skede av inventeringsmetodik för järnvägar och järnvägsmiljöer ligger fokus på
platserna efter järnvägen. Banan mellan platserna är tänkt att ingå i en senare fortsatt
utveckling av metodiken.
Inventeringen sker i två steg, den övergripande inventeringen och den fördjupande
inventeringen. Syftet med att dela in inventerandet i två steg är att genom den övergripande
inventeringen snabbt få in information om järnvägsmiljöerna i landet för att sedan i nästa
steg kunna fördjupa kunskapen i den fördjupade inventeringen.

Den övergripande inventeringen ger en snabb överblick över alla platser efter
banan. Första platsbesöket beräknas inte ta mer än en timme för varje plats. I denna
”snabbinventering” fångas hela banans karaktär och en första värdering kan göras av
platsernas fysiska avtryck, det vill säga det kulturhistoriska värdet på platsen. Den
övergripande inventeringen ger möjlighet att göra ett urval av intressanta platser att gå
vidare med till den fördjupande inventeringen.
Den fördjupade inventeringen ger (som namnet säger) en fördjupning av de platser
man valt ut från den övergripande inventeringen. Inventeringen ger en specifikation av
platsens innehåll, möjlighet att revidera värde från den övergripande inventeringen
samt ger övergripande förslag till åtgärder och fortsatt arbete med platsen.

För att en bana ska bli aktuell för inventering finns ett par huvudsakliga kriterier den
behöver uppfylla. Banan ska vara statligt ägd och ligga inom Trafikverkets fastighet.
Avvecklingen av ägande inom Trafikverket har dock gett att Trafikverket ofta bara äger
spåret/spårområdet. För att fånga hela järnvägsmiljön behöver man vid inventeringen titta
även på närliggande fastigheter som kanske inte längre ägs av Trafikverket.

2.2 Övergripande inventering
Den övergripande inventeringen ger en snabb överblick av alla platser efter inventering. Den
övergripande inventeringen baserar sig på en okulär besiktning där möjligheterna till
fördjupning är begränsade (första platsbesöket beräknas inte ta mer än en timme för varje
plats). I denna ”snabbinventering” fångas hela banans karaktär och en första inhämtning av
kunskap om platsens kvarvarande beståndsdelar, strukturer, värde samt till viss del även
åtgärdbehov görs. Den övergripande inventeringen ger möjlighet att göra ett urval av
områden där fördjupad inventering ska ske och på så sätt prioritera bland de fördjupande
inventeringsinsatserna.
I den övergripande inventeringen inventeras platsen utifrån sina funktionsområden.
Järnvägens miljöer har oftast flera områden där funktionerna, användningen av platsen,
varit olika. Vilka funktionsområden man behöver ta hänsyn till finns i bilaga 7.
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Den övergripande inventeringen kan ske på en hel bana alternativt kan banan delas upp i
delar (för att få ett hanterbart antal platser att besöka i fält).
Platserna att besöka utgår från den ekonomiska kartan producerad mellan åren 1935-78 (se
mer 1.3 Arbetsgång).

2.2.1 Inför övergripande inventering
Inför första rekognosering i fält rekommenderas följande förberedelser:
1. Nutida karta över hela banan. Den nutida kartan ger dagens förhållande för
orienterbarhet och förståelsen för platsen i landskapet. Välj karta med skala mellan 1:50
000 och 1:100 000 beroende på sträckans längd. Exempelvis karta från Trafikverkets
karttjänst Stigfinnaren. Även Vägkartan 1:100 000 kan fungera för en längre sträcka, men
en karta med så stor skala som möjligt är önskvärt.
2. Nutida karta över platserna efter banan. Den nutida kartan över platserna hämtas
från Trafikverkets karttjänst Stigfinnaren. Kartan bör vara i samma skala som de äldre
kartskikten, förslagsvis 1:5000. I karttjänsten finns möjlighet att välja information som ska
finnas på kartan. Rekommenderat är att välja åtminstone information om kilometertal och
fastighetsgränser, framför allt de av Trafikverket ägda fastigheterna. Det är särskilt viktigt
för de områden där Ekonomiska kartan är yngre än 1950-tal, då flera miljöer redan kan ha
försvunnit vid Ekonomiska kartans tillkomst, kilometertalen finns bl.a. angivna på
banvakt.se. Dessutom är tillvalda lager som Plats, Hägnad, Plattform till hjälp för
orientering på platsen. Det är också möjligt att välja till lager som visar bl.a. riksintressen,
vilka kan underbygga beslut om t ex fysiska åtgärder på platsen.
3. Ekonomiska kartan (1935–1978) över platserna efter banan. (Även kallad ”50talsekonomen” eller ”Grönsaksbladet”). Ekonomiska kartan finns på Lantmäteriets
karttjänst Historiska kartor i originalskala 1:10 000 eller 1:20 000. Rekommenderat är att
förstora upp kartan till skala 1:5000 över platserna. Utifrån den här kartan görs
bedömningen vilka beståndsdelar som har funnits och vilka som finns kvar i dag. Även den
specifika ramberättelsen är självklart till hjälp här.
4. I förekommande fall kan även äldre kartor över platserna vara till hjälp. I första
hand används Häradsekonomiska kartan (1859-1934) om den visar järnvägsdragningen i
området. I andra hand kan Generalstabskartan (1827–1971) eller liknande kartor från slutet
av 1800-talet till första hälften av 1900-talet användas. Valet av karta bygger på kartans
datering och innehåll. I vissa fall är kartan tillkommen före järnvägens tillkomst. Att
rekommendera är att använda samma skala över platserna som övriga kartor, förslagsvis
1:5000.
5. Specifik ramberättelse för den aktuella banan. Inkluderar lätt inhämtad
information om varje plats. Hur har banan tillkommit, utvecklats över tid, använts? Vilka
platser har varit stationer, hållplatser etc? När har större åtgärder skett, till exempel
elektrifiering? Ramberättelsen fungerar dels som förväntad kunskap inför första
rekognosering, dels som referens i fältarbetet under arbetets gång (en slags verifiering av
förväntat kunskap). Lämpliga källor är järnvägshistoriska webbplatser, eventuellt
kompletterat med viss järnvägshistorisk litteratur (bilaga 21).

2.2.2 I fält
I fält besöks de platser som återfunnits på 1950-talets ekonomiska karta och som har med
järnvägen att göra. Det kan vara platser som t ex stationer, hållplatser, lastplatser m.fl.
företeelser. Platserna inventeras utifrån ett antal givna parametrar och sammanställs i en
tabell (se 2.2.3 Sammanställning efter fält samt bilagor 11 och 13). När applikationen för
miljöwebb Landskap Järnväg är färdigställd används den lösningen i fält. Till dess används
inventeringsblanketten i bilaga 12 (dock möjligt att lägga in uppgifterna direkt i
tabellen/sammanställningen, bilaga 11).
I fält ska även foton tas för att illustrera platsens beståndsdelar, strukturer och ev. åtgärder
som behövs för att stärka de kulturhistoriska värdena. Därför rekommenderas att foton tas
både av platsen som helhet samt på varje funktionsområde liksom intressanta objekt och
eventuella åtgärdsbehov som noterats på platsen. Om något känns oklart i fält kan foton tas
för att kunna utreda företeelsen mer vid ett senare tillfälle.
I fält ska även en GPS punkt tas vid platsen (punkten tas där platsens mitt kan sägas vara)
för att senare läggas in i ett GIS-skikt med banans platser.
Inför och under fältmomentet finns ett antal handböcker till hjälp. Handböckerna ger en
introduktion till och information om vad för olika företeelser som kan tänkas finnas i
järnvägsmiljöerna (se bilagorna 3, 4 och 5).
Tidsåtgång för varje besök beräknas till ca 1 timme i snitt per plats (beror av platsernas
storlek och komplexitet).

2.2.3 Sammanställning efter fält
Efter fält ska resultatet sammanställas och läggas in i miljöwebb Landskap. Innan
applikationen är klar läggs inhämtade uppgifter i en tabell. Tabellen ligger i Excell (se bilaga
11).
Inventeringsblanketten kan sägas vara indelad i 4 block. Det första blocket är mer av
administrativ art, det andra blocket sammanfattar platsens innehåll och värde, i det tredje
blocket finns information om platsen i form av beskrivning av funktionsområden och det
fjärde och sista handlar om prioriteringsfaktorer, t ex skick, tillgänglighet, aktivt/inaktivt
mm (se även 1.3 Arbetsgång).
Nedan följer en beskrivning av innehåll och hantering av tabellen. Exempel på ifyllda
matriser finner ni i bilaga 13.
Övergripande information
BANA/BANDEL/BANDELAR:
Datum:

Inventerare:

Här anges vilken bana som inventeras (t ex Stångådalsbanan eller om man valt ett antal
bandelar istället för en hel bana). Bana är alltid de idag verksamma linjerna (i många fall
kan dagens linje bestå av flera historiska banor som sammanfogats eller delats upp). Datum
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för inventeringen i fält. Vem/vilka som inventerar. Här anges även organisation som
inventeraren/na tillhör om inventeringen utförs av fristående konsult.
Administrativa uppgifter
Det administrativa blocket ligger som första del i tabellen. Blocket innehåller uppgifter av
administrativ art. Information som behövs för att kunna orientera sig var i landet man är.

Kolumn 1 – Av de foton som tas på plats väljs ett som läggs in här för att illustrera platsens
karaktär. Till registrering i miljöwebb Landskap ska ytterligare ett begränsat antal foton
väljas ut som illustrerar karaktären på platsen, funktionsområden samt viktiga objekt för
platsen. Övriga foton läggs på Järnvägsmuseums samlingsportal (se rutin bilaga 10).
Kolumn 2 – Ange platsens namn enligt trafikplatsens namn i Trafikverkets system för
anläggningsdata. Om platsens namn inte kan återfinnas i Trafikverkets system för
anläggningsdata anges ett populärnamn på platsen alternativt km-tal (t ex en stationsmiljö
som inte längre är i Trafikverkets ägo förutom spårområde).
Kolumn 3 – Koordinater för platsen anges i SWEREF 99. Punkten visar platsens
mittpunkt.
Sammanfattning av platsens innehåll och värde

Nästa del i tabellen ger möjlighet till en snabb sammanfattande överblick av platsens
innehåll, värde och historik.

Kolumn 4 – Sammanfatta platsens innehåll och värde så att man snabbt kan få en
överblick av platsen som helhet.
Kolumn 5 – En koncentrerad historik läggs in för varje plats (den specifika ramberättelsen
i ett koncentrat). Oftast kan den koncentrerade historiken återanvändas för varje plats.
Observera dock att informationen behöver läggas in för varje plats, så att uppgifterna
kommer med för varje specifik plats vid en sökning i tabellen.

Kolumn 6 – Här anges platsens värde. Värdet bedöms utifrån hur väl platsen
representerar ett skede i ramberättelsen. Platsens innehåll bedöms utifrån hur komplett
platsen är, om den är en tidstypisk representant (vissa platser kan vara kompletta men visa
flera tidsepoker och kan då rendera ett högt värde trots att platsen inte har en epok) och hur
platsens inbördes sammanhang är. Värdet anges utifrån fastslagen värdeskala (se bilagor 8,
15 samt 2.4 Värdering och urval).
Kolumn 7 - efter att platsen getts ett värde utifrån den fastslagna värdeskalan, behöver
värdet motiveras utifrån det resonemang som förts på platsen. Värdet kan komma att
förändras efter en eventuell fördjupad inventering eller då fler platser inventerats för att
sedan ges ett slutvärde vid den slutgiltiga värderingen (se 2.3 Värdering och urval)

Kolumn 8 – här bedöms platsens innehåll i förhållande till förutbestämda grundmiljöer
(se bilaga 6). Grundmiljöerna baserar sig på typer av järnvägsmiljöer som en gång har
funnits, miljöer karaktäristiska för järnvägen då den byggdes. Grundmiljöerna kommer i ett
senare skede att användas för fortsatt värdering av platserna i förhållande till varandra (se
kap Värdering och urval).
Kolumn 9 – här bedöms platsens tidstypiskhet och ges en epok (se bilaga 8 och 9). I
möjligaste mån ska platsen ges en epok (den mest tongivande epoken). I vissa fall kan
platsen ha flera tydligt avspeglade epoker (som är likvärdigt ”tunga” i miljön). Då anges fler
epoker. Epokerna kommer senare att användas för sortering inför fortsatt värdering (se 2.4
Värdering och urval).
Funktionsområden

I det tredje blocket ligger information om platsens olika funktionsområden.
Varje plats delas in i ett antal funktionsområden (se bilaga 7), som bedöms
var för sig. Varje funktionsområdes innehåll och värde ska beskrivas.
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Kolumn 10 – varje plats består av ett eller flera funktionsområden.
Funktionsområdena redovisas under varandra i Excell-tabellen (se exempel
på ifylld matris bilaga 13). Endast de funktionsområden som i fält kan
identifieras på platsen anges.
Kolumn 11 – ange funktionsområdets övergripande/mest tongivande epok.
Det vill säga den epok som platsens innehåll mest överensstämmer med.
Kolumn 12 – här redovisas funktionsområdets innehåll. Vilka objekt finns i
funktionsområdet av betydelse för järnvägsmiljön.
Kolumn 13 – Här anges funktionsområdets värde. Värdet bedöms utifrån
hur väl funktionsområdet representerar ett skede i ramberättelsen.
Funktionsområdets innehåll bedöms utifrån hur komplett platsen är, om den
är en tidstypisk representant och hur funktionsområdets objekt samspelar.
Värdet anges utifrån fastslagen värdeskala (se exempel bilaga 8, 16 samt 2.4
Värdering och urval).
Kolumn 14 – efter att funktionsområdet getts ett värde utifrån den
fastslagna värdeskalan, behöver värdet motiveras utifrån det resonemang som
förts på platsen. Värdet kan komma att förändras efter en eventuell fördjupad
inventering eller då fler platser inventerats för att sedan ges ett slutvärde vid
den slutgiltiga värderingen. (se mer i 2.4 Värdering och urval)
Fortsatt inventering
Efter att innehåll och värde beskrivits både på funktionsområdes- som
platsnivå tar man ett beslut om behovet av fortsatt inventering eller inte av
platsen. Nästa fas blir då fördjupad platsinventering (se 2.3 Fördjupad
inventering).

Kolumn 15 – ange siffra i kolumnen och eventuell motivering.
1.

står för behov av fortsatt inventering (t ex platsen har höga värden
som behöver specificeras ytterligare, platsen har delar som kräver
ytterligare studier innan bedömning av värde kan ske, platsen är så
stor och omfattande att ytterligare tid behöver läggas på platsen).

2. Står för fortsatt inventering i andra hand (t ex platsen har bra värden
men motiverar en fördjupad platsinventering först när den nationella
värderingen genomförts).
3. Står för inget behov av fortsatt inventering (t ex platsen är i stort sett
tom, platsen har inte de värden som motiverar fortsatt inventering)
Prioriteringsfaktorer
Vid inventeringstillfället särskiljs blocket som handlar om värdering från
blocket som handlar om prioriteringsfaktorer. Värdet ska således bedömas
utifrån de kulturhistoriska kvaliteter som platsen besitter utan inblandning av
faktorer som t ex skick eller tillgänglighet (se även 1.3 Arbetsgång).
Prioriteringsfaktorerna är dock viktiga att fånga redan i fält eftersom de kan
påverka en prioritering av vilka miljöer som kommer att vara möjliga att
arbeta med ur ett bevarande- och/eller åtgärdsperspektiv. Den bedömningen
sker dock i ett senare skede.

Kolumn 16 – ange om platsen räknas som en aktiv plats utifrån
Trafikverkets nuvarande bedömning (uppgifter om aktiv plats eller ej kan
hämtas ur Trafikverkets system för anläggningsdata).
Kolumn 17 – beskrivning av platsens aktivitet ur ett resandeperspektiv.
Används platsen fortfarande för resande?
Kolumn 18 – hur är möjligheterna att ta sig fram till platsen? Är platsen
tillgänglig alternativt svårtillgänglig? Detta sett ur ett restaurerings- och
skötselperspektiv (tillgänglighet ur ett upplevelseperspektiv tas upp under
kolumn 20)
Kolumn 19 – hur är tillståndet på platsen? Är platsen i bra eller dåligt skick?
Kolumn 20 – finns ytterligare information som är bra att ange för platsen?
T ex ägobild (splittrad, homogen), användning, potential för utveckling, hur
tillgänglig är platsen ur ett upplevelseperspektiv mm.
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Kolumn 21 – en snabb okulär besiktning som kan ge en hint om vilka
åtgärder (t ex röjning, målning av armaturer/skyltar, åtgärder på raserade
plattformar mm) som kan komma att krävas för att förstärka platsens
kulturhistoriska värden. I den övergripande inventeringen kommer det inte
att vara möjligt att ge en heltäckande bild på grund av den korta tid som är
avsatt för fält. Möjligheter att beskriva ytterligare åtgärdsbehov ges i nästa
steg i den fördjupade platsinventeringen.
Information om banan

Kolumn 22 – här kan information ges om noteringar från fält som berör
hela banan. Det kan handla om gemensamma drag efter hela banan som t ex
grönmålade stolp och bryggor eller träslipers eller noterade värden som t ex
banvaktarstugor eller stort antal teknikhus av viss sort.

Logg

Kolumn 23 – här anges datum för ifyllande av uppgifter i matrisen samt
namn på den person som fyllt i uppgifterna.

2.3 Fördjupad platsinventering
Den fördjupade platsinventeringen sker vid det urval av platser, där behov av
fortsatt inventering identifierats via den övergripande inventeringen. Här ges
en möjlighet till fördjupning av kunskap om de utvalda platserna längs banan.
Platsinventeringen ger en specifikation av platsens innehåll, möjlighet att
revidera värde från den övergripande inventeringen samt övergripande
förslag till åtgärder och fortsatt arbete.
Varje plats inventeras i huvudsakligen två steg;
1. Platsen/området som helhet, en mer översiktlig inventering (steg 1 som
avgränsar det kulturhistoriska värdeområdet),
2. Trafikverkets fastighet, mer ingående inventering. Det är i detta andra steg
som objekten, dess skick och sammanhang samt behov av kommande
åtgärder inventeras närmare.

Exemplet Fagersta C, stationsområdet som helhet röd markering (det
kulturhistoriska värdeområdet), Trafikverkets fastighet gul markering,
skrafferad yta visar ytterligare områden som har beröring med
stationsområdet men inte ingår direkt (i detta fall stationsgata, viadukt och
tidigare järnvägsarbetarbostäder). Dessa ska bara markeras på kartan, ej
inventeras.
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2.3.1

Inför fördjupad platsinventering

Inför fördjupande platsinventering i fält rekommenderas följande förberedelser:
1.

Arkiv- och kartstudier, förberedelser inför platsinventering. Det kan vara sådant
man uppmärksammat vid den övergripande inventeringen och som behöver
förklaras eller utredas ytterligare innan nästa fältbesök. Det kan till exempel vara:
-

Om behov finns; en komplettering av den specifika ramberättelsen genom att
göra en platsspecifik ramberättelse för aktuell plats/platser.

-

Järnvägshistorisk litteratur och bilder efter behov.

-

Förvaltningsdata från Trafikverket, främst kanske baskartor eller
bangårdsritningar (kan erhållas via Trafikverkets fastighetsorganisation. Ibland
förekommer uppgifter på bangårdsritningar från förvaltningsdata). Övriga
uppgifter ur förvaltningsdata som rör banunderbyggnad, banöverbyggnad,
omkringliggande markfrågor etc. kan ögnas för att upptäcka eventuella
ovanligheter eller sådant som förklarar miljöns beskaffenhet.

-

Studier av de kartor som tagits fram inför övergripande inventering och vid
behov kompletteringar av ytterligare kartor.

2. Dagens ägoförhållanden. Komplettering av fastighetsuppgifter efter behov.
Uppgifter om ägare, eventuellt arrendatorer och användare om behov finns och där
så är möjligt. I fält behövs en karta med fastighetsgränser, förslagsvis i skala 1:5000.
3. Inhämtande av uppgifter om eventuella investerings- eller avvecklingsplaner
för banan samt eventuella befintliga skydd av värden. Till exempel
kulturmiljövårdens riksintresseinformation, kulturmiljöprogram, byggnadsminnen,
FMIS mm vid förekomst och efter behov. Dessa uppgifter kan redan i detta skede
föras in i platsinventeringsblankettens del 1.
4. Ta fram ytterligare uppgifter för inventeringsblankettens Del 1, avsnitt A.

2.3.2

I fält

Fördjupad platsinventering ger möjlighet att inventera platsen på ett djupare sätt än den
tidigare övergripande inventeringen. Platsen har redan i den övergripande inventeringen
delats in i funktionsområden och nu finns möjlighet att bestämma avgränsning, beskriva
deras karaktärsdrag och värden på ett mer ingående sätt. För Trafikverkets fastigheter
fördjupas kunskapen än mer och dessa ska inventeras så att information om dess objekt,
skick och förslag på kommande åtgärder kan anges. Slutligen görs en sammanfattning av
platsens värde och beskrivning av platsens sammantagna karaktär. Uppgifterna från fält ska
sedan jämföras med uppgifterna från den övergripande inventeringen. Har något ändrats
vad gäller de uppgifter som angetts där? I så fall ska tabellen från den övergripande
inventeringen uppdateras.
I bilaga 14 finns en inventeringsblankett tänkt att användas i fält för den fördjupande
platsinventeringen. Blanketten är indelad i tre block,

Block 1 uppgifter av mer administrativ art som ger en bakgrund,
Block 2 funktionsområden, utgör själva inventeringen i fält,
Block 3 sammanfattning och påbörjad analys.
För fältbesöket rekommenderas att ta med framtaget material från det förberedande
momentet. Frågor kan dyka upp i fält som man behöver undersöka i materialet.
I fält ska även foton tas för att illustrera platsens funktionsområden, objektstyper på platsen
samt skick på dessa.
Inför och under fältmomentet finns ett antal handböcker till hjälp. Handböckerna ger en
introduktion till och information om vad för olika företeelser som kan tänkas finnas i
järnvägsmiljöerna, se bilaga 3, 4 och 5.
Fälttiden är beräknad till ca 2-8 timmar per plats, beroende av platsernas storlek och
komplexitet.

2.3.3 Förtydligande av inventeringsblankett fördjupad platsinventering
Sammanfattande första sida
På den första sidan i inventeringen ges en sammanfattande information om platsen.

Här anges platsens namn enligt trafikplatsens namn i Trafikverkets system för
anläggningsdata. Om platsens namn inte kan återfinnas i Trafikverkets system för
anläggningsdata anges ett populärnamn på platsen alternativt km-tal (t ex en stationsmiljö
som inte längre är i Trafikverkets ägo förutom spårområde).
---

Beroende av t ex hur högt det bedömda kulturhistoriska värdet är anges här om
implementering av värdena bör ske skyndsamt eller om det räcker med en implementering
på sikt i Trafikverkets verksamhet för att kunna tillgodose värdena på ett bra sätt i
kommande hantering. En skyndsam implementering kan eventuell bli aktuell om t ex
åtgärder av olika slag planeras i en snar framtid och de kulturhistoriska värdena behöver
komma in i en tidig process.
---
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I denna ruta sammanfattas platsens karaktärsdrag, hur komplett platsen är, vilken tidsepok
(se bilaga 8) den speglar samt dess sammanhang och värde. Värdet är givet från den
övergripande inventeringen, men genom den ytterligare kunskap man får vid den
fördjupande inventeringen på platsen kan värdet förändras (sänkas eller höjas) (se bilaga 13
och 16). Risk för att värdena påverkas, t ex genom förfall, andra åtgårder, bedöms utifrån en
tre-gradig skala (hög, medel, låg risk) samt vilket tillstånd/skick platsen är i (gott, medel,
dåligt) anges.

Block 1
Block 1 i inventeringsmallen är indelad i tre avsnitt; A Översikt, B Karta där avgränsning
anges och C Funktionsområden.
--Avsnitt A - Övergripande. Kan till största del förberedas inne, då den innehåller
uppgifter av mer administrativ art.

Historik för platsen ska ses som ett komplement till den tidigare framtagna specifika
ramberättelsen för banan, en slags platsspecifik ramberättelse. Historiken ska vara
kortfattad och endast innehålla historik som har bäring på de fysiska spår som finns på
platsen och som inte framkommer tillräckligt väl i den specifika ramberättelsen.

---

Inför inventering i fält bör en genomgång av utpekade kulturmiljöer genomföras och
markeras med kryss i ruta där värden finns. De utpekade värdena bör ha bäring på/vara
relevanta för järnvägen och dess historia. Under övrigt kan t ex fastigheter under utredning,
andra typer av utpekanden via inventeringar mm noteras.
---

Här anges vilken järnvägsfunktion platsen haft innan och vilken funktion den har idag.
Dagens funktion behöver inte nödvändigtvis vara knuten till järnvägsfunktion. Till exempel
en tidigare station, där huset idag är sålt och används som funktionen bostad, funktionen
järnväg är idag endast mötesplats.

---

Här anges vilken typ av trafik som frekventerar banan idag.

---
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Här anges i vilken grad de spår som finns på platsen nyttjas. En sammanräkning av alla spår
på platsen (både de i bruk och de som inte är i bruk) anges på raden för totalt antal spår.

---

Här finns möjlighet att i fält revidera, kommentera ovanstående uppgifter.

Avsnitt B – Karta där avgränsning anges.

Här infogas en karta med markeringar enligt anvisning. Val av skala (1:5000 alternativt
1:7500) är beroende av storlek på området. Det viktiga är att man på kartan kan få ett
helhetsgrepp över området enligt gränserna i anvisningen.
Det är inte nödvändigtvis så att Trafikverkets ansvarsområde sammanfaller med områdets
värdeområde. I vissa fall kan Trafikverkets ansvarsområde gå utanför värdeområdet, men
vanligare är att ansvarsområdet är mindre än det omgivande värdeområdet.
Se bilaga 7 för information om vilka funktionsområden som finns.
Nedan, ett exempel på hur kartan kan se ut.

---

Här finns möjlighet att ange områden som av en eller annan orsak behöver undersökas
grundligare vid ett eventuellt skrivbordsmoment för att se om det ska ingå i värdeområdet
eller ej. Det kan till exempel vara områden som har så svaga strukturer att de är svårlästa i
fält alternativt är nya strukturer som man inte tidigare stött på.
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Avsnitt C – Funktionsområden

Definitionen på ett funktionsområde i detta inventeringssammanhang är; ett område där
övergripande avläsbara (=dagens situation) kulturella avtryck hänger samman och skapar
en sammanhängande funktion (t ex ett område som använts för underhåll av vagnar).
Funktionsområdenas gränser utgår från områdets funktion oavsett hur ägoförhållandena
ser ut. Yttre gräns är värdeområdets röda markering. Indelningen av funktionsområden
utgår från dagens uttryck i området (se bilaga 7).
Funktionsområdet baseras på den historiska användningen, både nyare och äldre epoker.
Dock ska dagens uttryck vara styrande för hur gränsen ritas. Till exempel kan en bangård
historiskt haft en större utbredning men idag finns här ett nybyggt hus som bryter
sammanhanget och funktionen i den delen av bangården. Byggnaden har idag en annan
funktion som inte är järnvägsrelaterad. I ett sådant fall ska bangårdens funktionsområde
avgränsas fram till det nybyggda huset.

Block 2
Block 2 i inventeringsmallen är indelad i två moment. I det första momentet inventeras
funktionsområdets karaktär, skick och tillstånd. Inför nästa moment avgörs huruvida
Trafikverket är ägare eller ej. Om Trafikverket är ägare, helt eller till del, går man ytterligare
ett steg i fördjupningen och inventerar objekten.
---

Här anges funktionsområdet utifrån fastslagen numrering (se bilaga 8). Finns fler
funktionsområden inom värdeområdet ges den fastslagna numreringen även en
efterföljande bokstav. T ex om flera lastområden finns inom värdeområdet ges första
lastområdet numrering 4 A, andra lastområdet numrering 4 B osv.
---

Ett foto tas som visar huvudkaraktären på funktionsområdet.
---

Utifrån det historiska avtryck som finns idag i funktionsområdet anges den epok som är
tydligast i området. I funktionsområdet kan en eller flera epoker vara dominerande varför
det finns möjlighet att här ange en eller flera epoker.
---
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Under Tyngst vägande karaktär anges den karaktär som trots att flera epoker kan finnas
sida vid sida ändå är den mest utmärkande för funktionsområdet, till exempel Tidstypisk
hållplats från 1990 talet. Om epokerna är närbesläktade alternativt flyter i varandra kan den
tyngst vägande karaktären vara till exempel Spårområdesmiljö från 1950-60 tal.
I nästa steg, Beskrivning av huvuddrag/värdebärare anges vilka objekt, karaktärsdrag som
bygger upp karaktären av funktionsområdet. Alltså de huvuddrag som motiverar val av
epok. Till exempel för Spårområdesmiljö från 1950-60 tal kan det vara smala, låga
perronger, tidstypisk skyltning, armaturer, träslipers osv.
---

Under Tillstånd/skick idag anges funktionsområdets skick rent allmänt. Är det i gott,
godtagbart eller dåligt skick? Här ska också noteringar göras på vilket sätt t ex förfallet,
igenvuxet, nymålat osv.
Under skötsel/användning idag anges hur funktionsområdet används i sin helhet, t ex idag
är stationsområdet i privat ägo, magasinet är antikhandel som vänder sig mot gatan istället
för spåret. Här ska också anges vilken typ av skötsel och underhåll som inventeraren
bedömer finns på platsen idag.
---

Här bedöms vilken/a typ/er av åtgärdsbehov som finns i funktionsområdet.
Inga åtgärdsbehov = funktionsområdet är i gott skick.
Skötselbehov = i funktionsområdet finns t ex behov av röjningsinsatser.
Behov av mindre kulturmiljövårdande insatser och därefter skötsel = i funktionsområdet
behöver t ex skyltar restaureras, armaturer åtgärdas osv. Det kan även handla om reversibla
åtgärder som t ex igenväxning som kan åtgärdas och därmed stärka miljön.

Behov av stora kulturmiljöåtgärder, därefter skötsel = i funktionsområdet finns stora
restaureringsbehov t ex av bebyggelse, plattformar mm.
Vid Varför/vilka/vad beskrivs åtgärdsbehoven närmare.
---

Här avgörs om man går vidare till nästa steg i inventeringen. Äger Trafikverket
funktionsområdet går man vidare till objektsinventeringen. Äger Trafikverket inte
funktionsområdet lämnar man området i och med den färdiga
funktionsområdesbeskrivningen. I vissa fall kan Trafikverkets ägande utgöras av en del av
området och då används rutan för delvis. I nästa steg inventeras de objekt som finns inom
Trafikverkets ägo, resterande del av funktionsområdet lämnas.
--Objektsinventering

Foto - tas för varje typ av objekt som finns inom Trafikverkets fastighet. Fotot ska visa
karaktären på varje objekt som läggs in under denna kolumn.
Objekt - de järnvägsbeståndsdelar som finns på fastigheten, t ex armaturer, växlar, skyltar,
signalljus, teknikbodar, stationshus mm. Ett nytt fält för varje nytt objekt (ett objekt kan
vara en typ av armatur från 1940-talet, ett annat objekt en armatur från 1990-talet) (se
exempel bilaga 15).
Tidsaspekt - ange till vilken tidsepok objektet kan knytas till.
Beskrivning, konstruktion, material, färg, belägenhet mm - beskriv övergripande objektet
och var det återfinns inom området, t ex spritt i området, i södra delen, framför stationshus
osv. Är det större objektet (som inte är lika frekventa som t ex armaturer) t ex ett magasin av
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betydelse för karaktären ska det punktmarkeras på kartan så att man ser vilken byggnad
som avses och en koordinat säts.
Karaktärsbärare Ja/Nej - är objektet viktigt för funktionsområdets övergripande karaktär?
Ange Ja alt Nej.
Tillstånd - Beskriv övergripande vilket skick objektet befinner sig i.
Bra/medel/dålig representant - är objektet välbevarat, en tydlig representant för just sin
funktion? Obs! Ett objekt kan vara en bra representant för sin tidsepok men inte bygga
funktionsområdets övergripande karaktär. M a o vara mer av ett isolerat värdefullt objekt
som inte ingår i helheten.
Antal - För varje objekt anges ett ungefärligt antal, i intervallen 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 osv.
Kommentar - möjlighet att kommentera de inventerade objekten.
Block 3
Block 3 i inventeringsmallen sammanställer inventeringens resultat. Värdeområdet som
helhet är utgångspunkt och här är det viktigt att ”sätta ned foten” och bestämma sig för
vilken karaktär som är dominerande, vilket tillstånd har området som helhet och hur
bedömer man risken att kulturvärden kan påverkas osv.
---

Inom värdeområdet - här ska funktionsområdenas sammanhang till varandra beskrivas.
Hur väl relaterar funktionsområdena till varandra, är det lätt att läsa hur deras funktioner är
sammanlänkade i varandra eller finns brott som gör det svårare att förstå funktionen osv.
Även eventuella brott som försvårar möjligheten att läsa funktionsområdenas samband och
funktion som helhet ska redovisas. Denna analys görs oavsett fastighetsägare.

Värdeområdet i förhållande till landskapet/omgivningen - beskriv hur det inventerade
värdeområdet hänger samman, samspelar, med det närliggande landskapet/omgivningen
både med blick från området ut mot landskapet/omgivningen och med blick in mot området
från landskapet/omgivningen.
---

Här anges en bedömning av helhetsintrycket av det inventerade området. Vilken tidsepok
har gett starkast avtryck i området. Här finns bara möjlighet att använda en epok. Använd
ramberättelsen för att hitta rätt. Valet av epok ska sedan motiveras. Tidsepok väljs för hela
området oavsett ägare.
---

Här analyseras om Trafikverkets ansvarsområde är bärande för karaktären d v s är en del av
karaktären eller om det är en isolerad del som finns i ett eget/annat sammanhang. På vilket
sätt området utgör det ena eller andra redovisas under beskrivning.
---
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Här anges tillstånd/skick (i gott, medel eller dåligt skick) liksom skötsel/användning (vilken
typ av skötsel sker/med vilken intensitet) vad används området till, för hela värdeområdet.
---

Här bedöms vilket typ av åtgärdsbehov som finns för hela området.
Inga åtgärdsbehov = inventeringsområdet är i gott skick.
Skötselbehov = i inventeringsområdet finns t ex behov av röjningsinsatser.
Behov av mindre kulturmiljövårdande insatser och därefter skötsel = i inventeringsområdet
behöver t ex skyltar restaureras, armaturer åtgärdas osv. Det kan även handla om reversibla
åtgärder som t ex igenväxning som kan åtgärdas och därmed stärka miljön.
Behov av stora kulturmiljöåtgärder, därefter skötsel = i inventeringsområdet finns stora
restaureringsbehov t ex av bebyggelse.
---

Här anges ingångsvärde risk för kulturvärdena på platsen. En sammantagen riskbedömning
utifrån kända faktorer som kan påverka kulturmiljön t ex användning, förfall, plan för
avveckling, investerings- och underhållsåtgärder mm.

Grön står för ingen risk – pågående användning och förändringar riskerar inte att påverka
bärande karaktärsdrag eller unika eller välbevarade objekt, till exempel värdena är i gott
skick och ej hotade, åtgärder som stärker värdena, sammanhangen väl läsbara.
Gul för viss risk – pågående användning och förändringar riskerar till del/på sikt att påverka
bärande karaktärsdrag, eller unika eller välbevarade objekt, till exempel visst förfall, brott av
sammanhang, karaktärsobjekt är rivna/utbytta.
Röd för risk – pågående användning och förändringar påverkar alternativt i snar framtid
påverkar bärande karaktärsdrag, eller unika el välbevarade objekt, till exempel förfall, brott
av sammanhang, byten av objekt.

Här ges förslag på vilket sätt insatser kan göras för att medvetandegöra/stärka
kulturvärdena på platsen.
Fysiska åtgärder – restaureringsinsatser eller andra fysiska åtgärder som stärker
kulturmiljön och som finansieras genom Trafikverkets medel för riktade miljöåtgärder.
Bevaka kommande investeringsåtgärder – åtgärder som sker inom ramen för Trafikverkets
investeringsverksamhet, såsom förbättringsåtgärder som ej ingår i underhållsarbetet eller
nytillskott t ex plattformsförlängning, mötesspår etc. Kunskap om platsen och/eller banans
kulturvärden ska tillföras tidigt i processen och utgöra ett underlag inför val av åtgärd och
utformning av slutlig lösning.
Samverkan – i de områden där sammanhangen är tydliga men t ex funktionsområdena
uppdelade på flera ägare kan det vara av vikt för Trafikverket att samverka med de övriga
ägarna för att bibehålla en viktig epok och historisk miljö.
Annat – finns ytterligare förslag på insatser än de ovan givna?

2.3.4 Sammanställning efter fält
Efter fält renskrivs inventeringsblanketten digitalt och om ny kunskap framkommit som
påverkar uppgifter i tabellen för den övergripande inventeringen (t ex värde, objekt, epok,
skick etc) uppdateras denna. Detta steg är tillfälligt på sikt ska uppgifterna in i miljöwebb
Landskap och när denna miljöföreteelse finns matas uppgifterna in där direkt.
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Av de foton som tagits på plats behöver ett antal relevanta foton väljas ut för miljöwebb
Landskap. Fotona som väljs ut ska illustrera karaktären på platsen, funktionsområden samt
viktiga objekt för platsen. Dessa foton ska läggas i mappar som döps med samma namn som
platsen. Fotona ska namnges så att man vet vad fotot avses visa, t ex funktionsområde 3A
lastplats, vattenhäst osv. Övriga foton läggs på Järnvägsmuseums samlingsportal (se rutin
bilaga 10)

2.4 Värdering och urval

Förenklat sagt kan värdering och urval sägas bestå av ett antal steg, eller pusselbitar som
följer efter varandra men som samtidigt hela tiden interagerar. Pusselbitarna från
kulturhistorisk bakgrund till relaterande värdering är i samarbete och en växelverkan sker
konstant. Dock följer momenten i en ordning som ger faser i genomförandet.
Metodikens moment, mål, kulturhistoriskt sammanhang, beskrivande/insamlande moment,
värdering och urval samt prioriterande moment har redan beskrivits i 1.3 Arbetsgång. I det
här kapitlet beskrivs värderingsmomentet ytterligare lite närmare med sina tre delar;
platsspecifik värdering, sorteringsfas samt relaterande värdering.

2.4.1 Platsspecifik värdering
Den platsspecifika värderingen sker utifrån objektets/funktionsområdets/miljöns
kulturhistoriska innehåll i förhållande till ramberättelsen/ramberättelserna och målbilden.
Värderingen görs utifrån hur komplett en miljö är, vilken tidsepok den representerar, hur
väl sammanhangen går att förstå. Här sker ingen jämförelse med andra
objekt/funktionsområden/miljöer utan bara en värdering utifrån vilken berättelse som
objektet/funktionsområdet/miljön representerar och hur väl den representerar den
berättelsen. Exempel på hur man bedömer miljöer finns i bilaga 16.
I Järnvägskultur sker den platsspecifika värderingen utifrån två steg.
I det första steget värderas platsens funktionsområden. (funktionsområden = en typ av
delområden inom järnvägsmiljön Detta utifrån en värderingsskala 0–5.
0 - ett tidstypiskt funktionsområde i nutida standardmodell, mycket vanligt
förekommande och anläggs fortfarande. SVÅRBEDÖMD/SVÅR ATT VÄRDERA IDAG
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1 - ett i det närmaste komplett funktionsområde med så gott som alla objekt kvar och med
sina egenskaper kvar (färg, form, uttryck mm) och tidstypiskt. MKT HÖGT
VÄRDE/OMISTLIGT
2 - ett relativt komplett funktionsområde med många objekt kvar, som är lätta att läsa av
och förstå. HÖGT VÄRDE
3 - ett funktionsområde där ett viktigt/väsentligt objekt saknas och/eller är under kraftig
förvanskning vilket försvårar läsbarheten och förståelsen av miljön. VISST VÄRDE
4 - ett funktionsområde där ett flertal väsentliga objekt saknas och/eller är under kraftig
förvanskning vilket gör miljön disparat och svår att läsa av och förstå. DELAR AV
FUNKTIONSOMRÅDET KAN HA ETT VÄRDE, MEN INTE SOM HELHET
5 - ett idag tomt/borttaget funktionsområde, alternativt ett funktionsområde som är så
pass förändrat att dess ursprungliga funktion är omöjlig att läsa av och förstå. MKT LÅGT
VÄRDE/INGET VÄRDE
I det andra steget värderas platsen bland annat utifrån funktionsområdena. Hur
samspelar delarna, d v s objekten/funktionsområdena med varandra? Är de väl integrerade?
Finns lättförståeliga sammanhang? Eller finns det barriäreffekter som gör det svårt att
förstå vad platsen representerar? Även detta steg värderar utifrån en värderingsskala 0–5.
0 – en tidstypisk miljö i nutida standardmodell, mycket vanligt förekommande och
anläggs fortfarande. SVÅRBEDÖMD/SVÅR ATT VÄRDERA IDAG
1 – en i det närmaste komplett miljö med så gott som alla ursprungliga funktionsområden
kvar och med sina egenskaper kvar (färg, form, uttryck mm) och tidstypiskt. MKT HÖGT
VÄRDE/OMISTLIGT
2 – en relativt komplett miljö med många funktionsområden kvar, som är lätta läsa av och
förstå. HÖGT VÄRDE
3 – en miljö där ett viktigt/väsentligt funktionsområde saknas och/eller är under
förvanskning vilket försvårar läsbarheten och förståelsen av miljön. VISST VÄRDE
4 – en miljö där ett flertal väsentliga funktionsområden saknas och/eller är under kraftig
förvanskning vilket gör miljön disparat och svår att läsa av och förstå. DELAR AV
MILJÖN KAN HA ETT VÄRDE MEN INTE HELHETSMILJÖN
5 – en idag tom plats, alternativt en miljö som är så pass förändrad att dess ursprungliga
funktion är omöjlig att läsa av och förstå. MKT LÅGT VÄRDE/INGET VÄRDE

2.4.2 Sorteringsfas
När den platsspecifika värderingen genomförts och den beskrivande/insamlande fasen är
uppnådd, sker en sortering av de platsspecifika värderingarna. Det är först när den
beskrivande/insamlande fasen är gjort kan en sortering göras och alla platser få en hemvist.
Syftet med sorteringen är att ”skilja på äpplen och päron”, d v s jämföra rätt saker med
varandra. På så sätt minskas risken att jämföra och i nästa steg värdera t ex en grusväg med

en motorväg eller en banvaktstugemiljö från 1920-tal med ett resecentrum från 2000-tal.
För järnvägskultur har sorteringsparametrarna varit grundmiljöer (se bilaga 6) och epoker,
men det kan även behövas en sortering utifrån geografisk indelning om man eftersträvar en
nationellt indelad/fördelad järnvägshistorik. I och med den helhetsbild som framträder kan
ytterligare sorteringsbehov uppkomma, t ex utifrån verksamheter eller ägande.

2.4.3 Relaterande värdering
I den relaterande värderingen är målet att finna de miljöer, platser, funktionsområden,
objekt som bäst kan visa på och berätta om landets järnvägshistoriska utveckling. I detta
steg ställs objekten/funktionsområdena/miljöerna mot varandra i sin ”grupp” (från
momentet ”sorteringsfas”) en jämförande bedömning. Den jämförande bedömningen sker
efter att hela banan inventerats. Man bedömer hur komplett, tidstypisk och representativ
miljön/funktionsområdet/objektet är jämfört med de andra i samma kategori. Det sker
således ett relaterande och därigenom värderande moment. Vidare bedöms hur väl
miljöerna/platserna/funktionsområdena/objekten överensstämmer med den nationella
ramberättelsen och de 9 målpreciseringarna. De 9 målpreciseringarna återfinns i den
nationella ramberättelsen, de sammanfattar ramberättelsen och ger vägledning i vilka
miljöer behövs för att nå målet för arbetet. Efter den relaterande värderingen, då platsen
ställts i relation till övriga platser i samma kategori, kan den platsspecifika värderingen
ändras.
Från det föregående sorteringsmomentet tar man med sig de
miljöer/funktionsområden/objekt som värderats klass 1-3 till detta steg, den relaterande
värderingen. I och med det sker en bortsortering av de miljöer/funktionsområden/objekt
som värderats till klass 4 och 5. Klass 0 behöver behandlas på ytterligare ett sätt då det i
dagsläget är svårt att bedöma innan det finns en helhetsbild/överblick.
Värderingsskalan i den relaterade värderingen är 1-3.
1 – miljön/platsen/funktionsområdet/objektet är i det närmaste komplett med
ursprungliga delar/element och med tydliga sammanhang dem emellan. Till större del en
tidstypisk och representativ miljö/plats/funktionsområde/objekt.
Miljön/platsen/funktionsområdet/objektet är vidare en tydlig representant för den
övergripande ramberättelsen och/eller de nio målpreciseringarna. MKT HÖGT
VÄRDE/OMISTLIGT
2 – miljön/platsen/funktionsområdet/objektet har delvis kvar sina ursprungliga
delar/element och med delvis bevarade samband dem emellan. Till delar en tidstypisk
och/eller representativ miljö/plats/funktionsområde/objekt.
Miljön/platsen/funktionsområdet/objektet samspelar/överensstämmer med den
övergripande ramberättelsen och/eller målspreciseringarna. HÖGT VÄRDE
3 – miljön/platsen/funktionsområdet/objektet har enstaka delar av sina ursprungliga
element kvar och enstaka bevarade samband dem emellan. Till viss del en tidstypisk
och/eller representativ miljö/plats/funktionsområde/objekt.
Miljön/platsen/funktionsområdet/objektet samspelar till viss del med ramberättelsen
och/eller målspreciseringarna. VISST VÄRDE
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2.4.4 Nationell värdering
I dagsläget sker värderingen i två steg. Det första steget, den platsspecifika värderingen där
platsen bedöms i förhållande till ramberättelsen och steg 2, den relaterande värderingen där
grundmiljöerna bedöms i förhållande till varandra. Ett tredje steg, en nationell värdering,
görs när landets alla banor är inventerade. Då först kan urvalet av landets representativa och
välbevarade järnvägsmiljöer, och eventuellt även banor, komma till stånd. I dagsläget är det
genom järnvägsmiljöerna som kulturhistoriskt värdefulla banor kan komma att
utkristalliseras, t ex genom att en bana har en stor andel kulturhistoriskt högt värderade
miljöer och objekt.
Det är bra att ha en medvetenhet om de svårigheter som kan uppkomma i
värderingssammahangen i och med att dagens järnvägsmiljöer till så stor del påverkats av
olika förändringar och att det därigenom kan vara svårt att hitta representativa
grundmiljöer från alla järnvägshistoriska epoker. Vid arbetets början fanns en vision att hela
banor/miljöer skulle kunna pekas ut som goda representanter för järnvägshistorien, men
allteftersom arbetet har fortskridit har indikationer givits på att det kan vara svårt att hitta
tidstypiska, välbevarade miljöer till och med på funktionsområdesnivå.
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Del 3

Exempel på användningsområden

3.1 Exempel på användningsområden för inventeringsresultat

Det framtagna inventeringsresultatet/underlaget ska fungera och vara användbart för flera
olika behov och möjligheter i Trafikverkets och andras verksamheter (den orange och sista
pusselbiten i metodiken). Inventeringsunderlaget behöver bli känt och komma till nytta i
Trafikverkets verksamhet. Det här kapitlet visar olika sätt att använda materialet. Fler
användningsområden kan finnas.

3.2 Implementering i Trafikverkets verksamhet

Implementering bör ske både externt och internt. Att hantera järnvägarnas
kulturmiljövärden i Trafikverkets löpande verksamhet är av vikt för att kunna dra nytta av
de positiva effekter som kulturmiljöer har. Då kan myndigheten också tillse att de
kvarvarande objekten och strukturerna som är viktiga för Trafikverkets kulturarv inte
försvinner. Det är såväl den löpande skötseln av platser, som smärre förbättringsåtgärder,
riktade miljöinsatser, reinvesterings- och investeringsarbeten som sammantaget avgör hur
kulturmiljön kan nyttjas för positiv fortsatt utveckling av järnvägen. Eftersom
järnvägsmiljöerna idag ofta är uppdelade på flera ägare är bl a behoven av samverkan och
diskussioner om skyddsformer frågor för det externa arbetet. Oavsett arbete internt eller
externt handlar det inledningsvis om att få in kunskapen i de olika processerna och att
berörda aktörer agerar tillsammans. Det är centralt att kommunicera värden och att följa
upp och utreda vilka effekter arbetet får för kulturmiljövärdena, kostnadsmässigt, för
resandet, för medvetandegörandet och för välbefinnandet (se bilaga 20).
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3.3 Exempel på användningsområden för inventeringsresultaten
3.3.1 Riktade miljöåtgärder och skötsel
Inventeringarna utgör underlag för riktade miljöåtgärder i järnvägssammanhang. Dessa
riktade insatser syftar till att åtgärda uppkommen kulturmiljöskuld och återställa platserna
till en standard som fungerar för löpande skötsel.
Inventeringsmaterial som rör åtgärdsbehov sammanställs, prioriteras och används vid
långsiktig planering av finansiella medel. Under utförandet av åtgärderna och vid
slutbesiktning ges expertstöd. Efter godkänd slutbesiktning av åtgärden följer hantering och
kontraktering inom Trafikverkets löpande översyn och skötsel av järnvägen och dess
miljöer.
Två inventerade järnvägsstationer har nyligen utgjort pilotplatser för riktade åtgärder –
Frövi station (renovering av perrongtak) och Kopparbergs station (röjningsinsatser för att
återuppta platsens läsbarhet), se bilagor 17 och 18. Insatserna exemplifierar två skilda
rutiner för fortsatt skötsel. Å ena sidan en återkommande skötselinsats, i det här fallet
skötsel av växtlighet. Å andra sidan endast en årlig översyn, i det här fallet besiktning av
perrongtak för att förhindra att förfall ånyo tillåts uppstå.

3.3.2 Rådgivning och dokumentation
Resultatet från inventeringarna utgör underlag vid rådgivning inom Trafikverket, t ex när
åtgärder planeras eller ska genomföras. Metodiken kan även fungera som stöd vid behov av
dokumentation av kulturmiljövärden. Ett exempel på rådgivning och dokumentation finns i
bilaga 19.

3.3.3 Underlag för investeringsåtgärder
Inventeringarna utgör ett kunskapsunderlag inför olika typer av investeringsåtgärder.
Kulturmiljövärden i järnvägsmiljöer är en av flera förutsättningar att förhålla sig till i dessa
sammanhang.

3.3.4 Uppföljning och statistik för redovisning
Inventeringarna erbjuder en källa till samlad kunskap om järnvägens kulturmiljövärden och
förbättringsmöjligheter som idag saknas. Uppgifter om t ex andel av olika värden kan
kombineras med Trafikverkets förbättrande insatser och användas för såväl
informationsspridning som redovisning till regeringen enligt myndighetens
leveranskvaliteter.

Mittbanan, antal platser med olika värden

1

2

3

4

5

Stångådalsbanan, antal platser med olika värden

1

2

3

4

5

1. Mycket högt värde/omistligt, 2. Högt värde, 3. Visst värde, 4. Delar av miljön kan ha ett högt värde
men inte helhetsmiljön, 5. Mycket lågt värde/inget värde

3.3.5 Marknadsföring och medvetandegörande / varumärke
En bra grund för implementering både internt och externt handlar om att medvetandegöra
värden. Järnvägshistoriken innehåller många bra berättelser som är lätta att relatera till
och ta till sig. Området är tacksamt då det är en relativt ny historisk företeelse där mycket
foton, ritningar och anekdoter finns kvar och kan illustrera de fysiska värdena. Att nå ut
med informationen bland allmänheten ger en förståelse och en goodwill för frågan som
kan förstärka den positiva bilden av järnvägen som ett alternativ till bilen och förstärka
upplevelsen av resandet. Förslag på informationsinsatser kan vara att synas i t ex magasin
som finns för resenärer på tågen, skyltning av fysiska åtgärder när och där sådana sker,
information på Trafikverkets hemsida, skrifter, material till skolor m.fl. insatser.
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Bilageförteckning
Bilagorna går att hämta i sin helhet på Trafikverkets .… Nedan följer en förteckning av
bilagorna tillhörande inventeringsmetodiken.

Bilaga 1 – Nationell ramberättelse
Bilaga 2 – Exempel på specificerad ramberättelse, Stångådalsbanan och Mittbanan
Bilaga 3 – Handbok Teknik
Bilaga 4 – Handbok Utemiljö
Bilaga 5 – Handbok Bebyggelse
Bilaga 6 – Grundmiljöer
Bilaga 7 – Beskrivning av järnvägsmiljöernas funktionsområden
Bilaga 8 – Lathund fält
Bilaga 9 – Definitionslista, del 2 fält
Bilaga 10 – Bildhantering Järnvägsmuseum
Bilaga 11 – Redovisningstabell Övergripande inventering och Fördjupande
inventering
Bilaga 12 – Inventeringsblankett Övergripande inventering
Bilaga 13 – Exempel på ifylld tabell Övergripande inventering, Stångådalsbanan
och Mittbanan
Bilaga 14 – Inventeringsblankett Fördjupad inventering
Bilaga 15 – Exempel på ifylld blankett Fördjupad inventering, Fagersta C
Bilaga 16 – Exempel på värdering av järnvägsmiljöer enligt värdeskala
Bilaga 17 – PM riktade miljöåtgärder, fysiska åtgärder Frövi, exempel
Bilaga 18 – PM riktade miljöåtgärder, fysiska åtgärder Kopparberg, exempel
Bilaga 19 – PM dokumentation och rådgivning stenmurar, exempel

Bilaga 20 – Utkast till inspirations- och reflektionstexter kring järnvägsmiljöers
kulturvärden
Bilaga 21 – Tips på litteratur och länkar
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Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank sida före om
det behövs.

Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97
www.trafikverket.se
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